
                    OBEC ŠTUDLOV
569 04  BRNĚNEC

tel a fax.: 461 526 206, IČ : 277479
e-mail : obec.studlov@centrum.cz

__________________________________________________________________________________________

Počet listů : 3

          Z a d á v a c í   ř í z e n í

                                                                                                                                           
Název zakázky : Výměna části vodovodního řadu obce Študlov.

Zadavatel veřejné zakázky:

Obec Študlov
Študlov 26
569 04 Brněnec
IČO:00277479
Bankovní spojení: 1284124359/0800
Web:studlov-svitavy.cz

vypisuje

výzvu k podání nabídky na realizaci akce: Výměna části vodovodního řadu   
obce Študlov,
kdy předpokládaná hodnota v případě stavebních prací,služeb nebo dodávek 
nedosáhne finančního limitu vyplývajícího z ustanovení § 12 odst.6



zák.č.137/2006 Sb.

1. Předmět zakázky

    Předmětem zakázky je náhrada  stávajícího 300 metrového  úseku litinového 
vodovodního potrubí  v  obci  Študlov novým potrubím bez nutnosti poškození 
předzahrádek majitelů budov.

2. Rozsah a obsah zakázky

Součástí zakázky bude účast zhotovitele při společném jednání s dotčenými 
majiteli nemovitostí,vypracování projektové dokumentace,zachování stávajících
sítí (plyn,elektrorozvody tel,rozvody) výměna 300m litinového potrubí včetně 
domovních přípojek.

Projektová dokumentace bude  obsahovat požadavky  projednané a schválené
Zastupitelstvem obce Študlov. .

Případné dotazy v průběhu zadávacího řízení  zodpoví  starosta  obce  Jaroslav
Niederle, mob. 724 520 914  email: jaroslav.niederle@centrum.cz.

3.Termín plnění 

- 3. čtvrtletí 2019

4.Prokázání kvalifikačních předpokladů

-  Prokázání oprávnění k podnikání. Doložit v kopii.

5. Způsob hodnocení nabídek

- výše celkové ceny vč. DPH v Kč -  80%
- termín plnění -  20%

6.Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková  cena  bude  v  nabídce  a  následně  i  v  budoucí   smlouvě  o  dílo
definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k



realizaci předmětu zakázky. Uchazeč je povinen seznámit se předem se všemi
okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu nabídky. V případě, že
některá z etap nebude realizována, nebo bude nutné opakovat některou etapu,
bude konečná cena upravena po vzájemném odsouhlasení.

7.Lhůta pro podání nabídek a místo otvírání obálek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.6..2018
Otvírání  obálek  s  nabídkami  proběhne  dne  21.6.2018  v  zasedací  místnosti
Obecního úřadu  ve Študlově v 18:00 hod.

Otvírání obálek s nabídkami se mají právo  zúčastnit ti zástupci uchazečů, jejichž
nabídky byly přijaty.

Nabídky  budou  podávány  osobně  nebo  doporučenou  poštou  v  uzavřených
obálkách s označením  ,,Neotvírat - výběrové řízení"  na adresu : Obecní úřad
Študlov, Študlov 26, 56904 Brněnec

8. Prohlídka místa plnění zakázky

Prohlídku  místa  realizace  zakázky  lze  vzhledem  k  přístupnosti  uskutečnit
individuálně.  V případě zájmu o účast  starosty je  možné prohlídku dohodnout
telefonicky na tel.č. 724 520 914

9. Další podmínky soutěže

a.  součástí  nabídky  bude  návrh  smlouvy  o  dílo  se  všemi  náležitostmi  a
údaji,podepsaná oprávněnou osobou a opatřená razítkem
b.  uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí  na zadávacím
řízení ani na vrácení podané nabídky
c.  zadavatel sdělí písemně všem uchazečům výsledek výběrového řízení
d.   jméno  a  příjmení  (obchodní  jméno  -  název)  vybraného  dodavatele  bude
zveřejněno

10. Práva zadavatele

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky
-   výběrové řízení zrušit
-   neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem
-   zadavatel  požaduje  do smlouvy o  dílo  zakotvit  právo  na budoucí  libovolné
nakládání s takto poskytnutými údaji (prezentace na internetu. médiích, budoucí
přepracování,  rozšíření  nebo  změny  dokumentace  apod.)  resp.  ,,zpracovatel
nebude  uplatňovat  na  zpracovanou  dokumentaci  v  rozsahu  daném  touto
smlouvou autorská práva."



 
                                          Jaroslav Niederle - starosta obce


	OBEC ŠTUDLOV

